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Vážení spoluobčané,
jsem potěšen, že nám protiepidemická situace dovolila po delší době uskutečnit kulturní akce,
které se povedly a výrazně podpořily společenský život v obci i přestože se nemohly konat v
kulturním domě.
Již od 14. března máme v kulturním domě ubytované uprchlíky (ženy a děti) z Ukrajiny. V tomto
nouzovém ubytování bylo zajištěno vše potřebné. Původně jsme zvažovali uspořádání sbírky,
ale nakonec to nebylo nutné a konkrétní požadavky jsme vyřešili za pomoci dobrovolníků.
Celkem zde bylo ubytováno 17 osob, z nichž 10 se v minulých dnech vrátilo na Ukrajinu. Část
ze zbývajících ubytovaných Ukrajinců si zajišťuje pronájem bytu a několik zbývajících osob
přesuneme do multifunkčního domu a uvolníme tak kulturní dům. Na základě smlouvy uzavřené
s Olomouckým krajem o zajištění ubytovací kapacity   má obec nárok na kompenzační
příspěvek ve výši 200Kč/osoba a den.   Výše kompenzačního příspěvku pro obec na konci
května přesáhla 200 000 Kč. Z těchto prostředků se hradí pobyt, strava a ostatní nutné výdaje.
V letošním roce jsme nainstalovali malé workoutové hřiště za točnou na Kovákově a malou
(zapuštěnou) trampolínu na dětské hřiště naproti kulturnímu domu v Mrsklesích. Také proběhla
výměna střešní krytiny na budově šaten sportovního areálu v Mrsklesích. Nové betonové tašky
nahradily stávající krytinu Onduline, která již dosloužila. Za obchodem byl dokončen  uzavřený
přístřešek na kola, s jehož přípravou se začalo již v loňském roce a je určen pro obyvatele
obecních bytů v kulturním a multifunkčním domě. Byla provedena přeložka - odstranění
sloupu NN před budovou hasičské zbrojnice. Současně byla zhotovena nová přípojka vody,
která doplnila stávající zdroj vody - mělkou studnu.
Po čtyřech letech příprav a jednání s dotčenými organizacemi je připravena projektová
dokumentace pro stavební úpravu křižovatky silnic III/44316 a III/44318 v Mrsklesích (od Přáslavic
a Velké Bystřice). Až na základě místního šetření se podařilo dojednat kompromis, se kterým
souhlasila nejen policie, správa silnic, ale i armáda ČR. V současné době probíhá stavební
řízení na Magistrátu města Olomouce, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací.
Součástí přestavby křižovatky na kruhový objezd je i výstavba nového místa na separaci
tříděných odpadů, a to včetně příjezdové komunikace, parkoviště pro pět aut, obslužné
chodníky pro pěší a sjezd na pole. Přestavbou křižovatky by mělo dojít ke zpomalení provozu
vozidel a zvýšení bezpečnosti, a to nejen aut vyjíždějících od skládky, ale i přecházejících
chodců. Přes křižovatku (dle měření z prosince 2020) denně projede více jak 1000 vozidel.
Dále bude provedena v prostoru křižovatky kompletní výměna dešťové kanalizace v délce
191 metrů DN300 - DN600, šachet a uličních vpustí. Některé úseky kanalizace (hlavně v
místech pod komunikací) jsou v havarijním stavu. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
stavby a nejvýhodnější nabídku podala společnost Strabag a.s. za cenu 9,33 mil. Kč bez DPH,
což činí cca 70% rozpočtované ceny. Předpoklad zahájení stavby je o letních prázdninách s
termínem dokončení před koncem letošního roku.
Začátkem května zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy se společností HEMELAR
s.r.o. za účelem podání žádosti o získání finanční podpory z Národního programu Životního
prostředí -Energetické úspory veřejných budov, pro realizaci projektu „Využití obnovitelných
zdrojů energie v obci Mrsklesy“. Jedná se o investici do obnovitelných zdrojů energie - FVE
sluneční elektrárny.
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Záměrem je instalovat na střechách obecních budov (obecní úřad, kulturní dům, MFD,
hasičárna, budova šaten hřiště a podporované bydlení pro seniory) solární panely na výrobu
elektrické energie, včetně její akumulace do baterií. Nyní probíhá příprava projektové
dokumentace a zpracování žádosti o dotace.
Velmi problematická je dopravní situace na výjezdu z Kovákova, kde řidiči ani chodci nemají
dostatečný přehled o provozu na silnici vedoucí k Mariánskému Údolí a opačně. Nejrychlejším
řešením je prozatím umístění dopravního zrcadla, které bude nainstalováno po získání
náležitých povolení.  Dalším řešením bude přechod pro chodce, což ovšem není časově tak
rychlá záležitost.
Neboť končí toto volební období, dovolte mi zrekapitulovat provedené stavby, opravy a
investice do obecního majetku za poslední necelé čtyři roky.
Oprava a údržba infrastruktury:
• Byla provedena kamerová prohlídka celé dešťové kanalizace, včetně odtoku do
řeky Bystřice a vyčištění zanesených úseků. Na základě tohoto monitoringu byl proveden
návrh oprav. Nejdříve byla provedena oprava kanalizace u kulturního domu, která byla
v havarijním stavu. Následně byly provedeny opravy prasklin a netěsností na 18 úsecích
kanalizace, které bylo možno opravit bezvýkopovou metodou, včetně přiznání dvou
šachet.
• Proběhla oprava chodníků, vjezdů, obrub a palisád, odvodnění a žlabů. U opravy
chodníku na Kovákov bylo nutné doplnění podkladní vrstvy štěrku a drenáže.
• Provedla se údržba všech obecních studní: čištění a výměna opotřebovaných dílů
pump, skruží a poklopů, včetně instalace nové pumpy.
• Byla provedena údržba veřejného osvětlení: nátěr sloupů a výměna sloupové výzbroje,
doplnění 6 ks světel, srovnání 5 ks stožárů a doplnění osvětlení skateparku Mrsklesy a hřiště
na Kovákově. Následně bylo vyměněno 24 ks nejstarších svítidel za nové LED svítidla
• Oprava bývalé hasičárny: sanace vlhkého zdiva dodatečným doplněním hydroizolace
podřezáním, kompletní výměna elektroinstalace, rozvodů vody, nové sociální zařízení,
zateplení stropů vytápěných místností a zednické zapravení.
Sport a volnočasové aktivity:
• Výměna a srovnání štěrkové vrstvy hřiště na Kovákově.
• Instalace konstrukce na promítání včetně projekčního plátna na hřišti ve sportovním
areálu.
• Zabudování nových laviček, včetně zpevněných ploch u budovy šaten hřiště.
• Oprava a snížení podlahy garáže budovy šaten a instalace odvlhčovacího zařízení v
budově pro  ochranu zdiva proti vlhkosti.
• Byl zhotoven nový stropní podhled kiosku na hřišti a doplněny stahovací rolety u přístřešku
kiosku.
• Za pomoci dotace MMR bylo nad sportovním areálem postaveno nové FIT hřiště. Součástí
sestavy jsou: lanová dráha, houpačka hnízdo, ručkovadlo, šplhací sestava a lavice.
• Následně byly doplněny 3 ks venkovních nerez fitness prvky.
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Dále obec investovala do svého majetku:
• Novostavba KD Mrsklesy včetně čtyř bytových jednotek.
• Stavba tří řadových domů Mrsklesy (po dokončení těchto tří bytových jednotek se zvýšil
počet bytů ve vlastnictví obce na krásných 20. Pro zajímavost, před deseti roky neměla
naše obec ve vlastnictví ani jeden byt určený k pronájmu).
• Instalace fotovoltaických panelů na střeše budovy čistírny odpadních vod.
• Za pomoci 80% dotace byl doplněn nábytek do kulturního domu (12 ks stolů, 40 židlí,
2ks skříní) a nákup mobilního vybavení pro kulturní akce v obci - 5 ks stanů, dataprojektor,
tepelný zářič, 3 ks lednic, 20 ks pivních setů a počítač včetně monitoru.
• Také s pomocí dotace bylo zakoupeno 200 ks popelnic na BIO odpad, 2 ks kontejnerů
na tříděný odpad + 1 kovový kontejner na BIO, 30 ks kompostérů na BIO odpad.
• Za použití dotačních prostředků (WiFi4EU) byla provedena instalace veřejné WIFI sítě bylo vybudováno celkem 14 WiFi bodů umístěných v kulturním domě, multifunkčním domě,
sportovním areálu a na obecním úřadě.
• Náhradou za dosluhující užitkový automobil byl zakoupen nový vůz značky Dacia a to
nejen pro rozvoz obědů.
• Byl vysazen živý plot v prostoru nad sportovním areálem a usychající smrk před obecním
úřadem byl nahrazen novým vánočním stromem (jedlí kavkazskou).
Ještě něco k rozpracovaným a plánovaným projektům:
• Instalace fotovoltaických panelů jako zdroje obnovitelné energie, v případě získání
dotace.
• Instalace nádrží na dešťovou vodu u budovy bývalé hasičárny. Byla podána žádost o
dotace, která by měla být vyhodnocena každým dnem.
• Je dokončena projektová dokumentace stavebního záměru na zachycení dešťové
vody „Mokřadu - nebo poldru pod Kovákovem“  a také získán souhlas s umístěním stavby.
Nyní čekáme na vhodný dotační titul na financování akce.
• Je zpracována projektová dokumentace na obnovu hřiště ve sportovním areálu. Nyní se
čeká, zda uspějeme s žádostí o dotaci.
• Před dokončením je také projektová dokumentace pro „Obnovu dešťové kanalizace
Mrsklesy“. Předmětem dokumentace je obnova úseků stávající dešťové kanalizace, které
jsou dle kamerového průzkumu ve špatném technickém stavu nebo vykazují technické
nebo provozní závady.
• Dále probíhá zpracování projektové dokumentace na doplnění parkovacích míst na
Kovákově u točny a vedle domu pro seniory.
• Po dokončení studie chodníku od obecního úřadu směrem ke křižovatce k Rudolfovi
bylo zjištěno, že je nutné navrhnout řešení odtoku a vsakování dešťových vod z přilehlých
polí, které několikanásobně navýší cenu stavby.
• Posledním rozpracovaným projektem je výstavba přechodu pro chodce na Kovákově.
Na závěr ještě informace ohledně zeminy uložené na poli nad Kovákovem. Tato zemina je ve
vlastnictví firmy AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. a bude po sklizni na tomto poli rozhrnuta.
Mějte pohodové letní dny strávené společně s vašimi rodinami.
											

         Petr Stratil - starosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Obecní úřad Mrsklesy bude od 1. července do 31. října 2022 vybírat poplatek za stočné za
období červenec 2021 – červen 2022. Cena stočného je stejně jako v minulém období 22,50
Kč/m3 bez DPH, cena s DPH činí 24,75 Kč/m3. Celková suma za stočné na jednu domácnost
bude vypočtena dle skutečného odběru pitné vody dodávané vodohospodářskou
společností na základě předložené faktury buďto osobně nebo elektronicky. Kdo používá
vodu i z jiného zdroje, nebo pouze z vlastní studny, bude platit stočné dle směrného čísla tj.
35m3 na osobu a rok.
VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 v multifunkčním, případně
v kulturním domě v Mrsklesích. V pátek 23. září bude volební místnost zpřístupněna voličům v
čase 14:00 – 22:00, v sobotu 24. září v čase 8:00 – 14:00.
SPOLUÚČAST NA POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO CHARITU
Obec Mrsklesy zakoupením reklamní plochy za 8.000,- Kč bez DPH podpořila pořízení
„Sociálního automobilu“ pro Charitu Olomouc, která toto vozidlo využije v péči o své klienty.

Společenská kronika
Opustili nás ...
Zdeněk Řezníček, Miroslav Molík
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CO SE UDÁLO
ÚKLID ODPADKŮ - UKLÍZÍME ČESKO
Byla to moc pěkná sobota. V sobotu 26. března se nás dobrovolných brigádníků sešlo
poměrně hodně a práce nám šla díky hezkému počasí pěkně od ruky. Uklidili jsme všechny
příkopy v okolí naší obce, což dokazuje téměř plný kontejner. Po skončení brigády jsme se
všichni sešli na malé občerstvení na Kovákově.

STAVĚNÍ MÁJE A KÁCENÍ MÁJKY
Poslední dubnový pátek byla za velké účasti dětí a dospělých, při moc pěkném počasí a se
zajímavým programem pro děti, postavena májka. Kde jinde než na točně na Kovákově.
Celý měsíc zdobila naši obec a v sobotu 28. května byla za účasti veřejnosti pokácena.
Počasí v den kácení májky bylo chladnější a bylo to znát i na počtu příchozích, některé
zřejmě odradila i odpolední dešťová přeháňka. I tak si děti užily kromě skákacího hradu i
vyjížďku na koni. Kromě dětí využili malování na obličej i někteří dospěláci. Děkujeme všem
členům TJ Sokol Mrsklesy za zajištění programu a občerstvení, a také všem, kteří se na této
krásné tradici podíleli.

DEN MATEK
V neděli 8. května se uskutečnila, netradičně ve sportovním areálu, oslava svátku maminek
i celé rodiny. Děti z naší mateřské školy pobavily i dojaly svým roztomilým vystoupením
všechny přítomné, od maminek po babičky. Druhým bodem programu byla zábavná
hodinová show Pavla Nováka plná písniček, tanečků a soutěží pro děti. Když se bavily
děti, bavili se i dospělí. Bylo to velmi hezké nedělní odpoledne strávené venku v příjemném
prostředí a za pěkného počasí. Samozřejmě nechybělo malé občerstvení.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
Po dvou letech jsme opět mohli slavnostně uvítat nově narozené děti v naší obci do naší
společnosti. Celkem za dva roky jsme ve dvou termínech vítali 18 dětí. Bylo nám velkým
potěšením, že téměř všichni přijali naše pozvání. Za doprovodného programu dětí z
mateřské školy a koncertu převážně místních dětí z LŠU pod vedením MgA. M. Smutného,
přivítal pan starosta tyto děti jako nejmladší občánky naší obce.  

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
HISTORIE OBCE - BÝVALÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ A MÍSTO ZÁBAVY „V GRUNTĚ“
Vážení čtenáři, tento článek jsem si připravoval poměrně dlouho, protože najít k němu
informace z dobových zápisů bylo téměř nemožné, a tak jsem většinu faktů získával postupně
ze vzpomínek a vyprávění pamětníků. Bohužel se mi však podařilo získat jen informace od
konce 2. světové války do dnešních dnů, starší informace již nemám. I když jsem si myslel, že
to bude málo, podařilo se mi jinými způsoby určovat pozdější období. Takže dosti mudrování
a půjdeme rovnou k věci, pěkně od začátku.
Pro jedince, kteří jsou v Mrsklesích kratší dobu popíši tuto záležitost trochu blíže. Většina z vás
jistě zná nový sportovní areál v Mrsklesích, který se nachází v jižní části obce, vedle silnice na
Přáslavice. Současný sportovní areál se začal budovat začátkem 70. let, je neustále zvelebován
a plně nahradil zmiňované staré hřiště „v gruntě“. Jeho stáří se pohybuje přibližně okolo 50
let. To je docela slušné, existuje již půl století. Tušil jsem však, že staré hřiště tady existovalo
ještě dříve, a když mi informace pamětníků nestačily, začal jsem více zkoumat historii starého
sportoviště přímo na místě. Tak jsem s údivem zjistil, že můžeme hovořit o existenci této lokality
minimálně 250 let zpět, a troufl bych si říci, že zasahuje i dobu Marie Terezie. Berte to, prosím,
jako můj soukromý, možná mylný, názor. Toto místo vedle říčky Vrtůvky bylo ke sportování a
zábavě jako stvořené. Živí svědkové této doby sice již neexistují, zato však různé dobové nálezy
z těchto míst nepřímo potvrzují historická data. Můžeme hovořit např. o věkem poškozených,
ale datovaných mincích z let cca 1760, 1800 – 1812. Dále torza kapesních hodinek, různé
insignie doby habsburské monarchie – knoflíky, dámské spony a podobné ozdoby, přívěsky,
svaté křížky, medailonky nebo součásti oblečení. Artefakty poukazují na pravidelný pohyb
lidí v tomto místě z období 19. století, první světové války, první republiky, druhé světové války
a toto pokračuje až do revoluční doby roku 1989. Lze říci, že se jednalo o místo, kde se lidé
bavili, sportovali, odpočívali nebo se tu jen pásla drůbež či jiný dobytek. Nejvíce se mluvilo o
husách, slepicích a kozách. Jak čas plynul, tak se aktivity přesouvaly na nové hřiště a místo „v
gruntě“ zarůstalo stromky a keři.
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Takže jsme se pomaličku dostali do poválečné až dnešní doby a tady se již mohu opřít o nějaké
fotografie a informace od žijících svědků, se kterými jsem si o této záležitosti rád popovídal.
Hodně občanů má staré hřiště spojené především s fotbalem a občas volejbalem, který se
zde také hrával - třeba jen Mrsklesy proti Kovákovu, ale i různé větší turnaje nebo jen tak pro
radost. Hřiště bylo menšího rozměru, o délce asi 60 – 70 metrů a bylo situováno podél Vrtůvky.
Na fotografiích můžeme vidět dřevěné brány bez sítí a vápnem značené „lajnování“. Prostě
fotbálek se tady hrával hodně a s velkým nadšením. Často mezi oněmi husami a jinou drůbeží,
zatímco ze svahu na ně shlížely děti, sportovní nadšenci a také pasoucí se kozy. Když někdo
upadl, nejednou se vyválel ve zvířecím trusu… (smích vypravěče). Děti mnohdy hrály fotbal
jen s tenisákem nebo hadrovým míčem, peněz neměly. Na hřišti byl také trvale připraven
podběrák pro „lovení“ míčů, které končily v proudu Vrtůvky. Samozřejmě pak byly pořádně
nasáklé vodou a hra dostávala jiný charakter… (smích vypravěče). Hřiště se vysekávalo kosami
a v průběhu sezóny bylo již správně „udupané“. Když se do toho vložili dospělí a sportovní
nadšenci, tak se sportovní akce rázem vylepšily a dostaly tu správnou atmosféru. Nemuselo jít
jen o kopanou, ale pořádaly se zde i různé sportovní soutěže. Namátkou vzpomenu sportovní
dny pořádané Sokoly či hasiči. Třeba dětské dny pro omladinu s „vzácnými“ nanuky,
limonádou, různými soutěžemi a dřevěnou skluzavkou ve svahu. Snad nejvíce žije v paměti
„prokousávání se koláčem“. Velký, asi 60cm, koláč byl umístěn na tyči a kolem něho stály 4
děti. Uprostřed koláče byla např. pětikoruna. Na povel se děti začaly prokousávat k minci,
kdo ji první dostal do pusy, ten vyhrál a byla také jeho.       
Dále zde probíhaly atletické závody, tělovýchovná cvičení, nácviky na různá vystoupení,
oslavy svátků a podobné. Nebyly to žádné malé akce, často se sešla většina vesnice.
Všechno začínalo sportovním průvodem, byly neseny vlajky, vyhrávala živá dechovka.
Průvod pochodoval obcí, a pak se vracel na schodiště vedle domu Finsterlových a účastníci
nastupovali na sportoviště. Na hřišti byly připraveny stožáry pro vlajky, čestná tribuna, ampliony
a stupně vítězů. Zkrátka příprava stála nemálo práce a času. Tady bych rád vzpomenul
památky pana Františka Řezníčka, který byl obětavou a vůdčí osobností těchto sportovních
akcí a též předsedou Sokola. Nadšených pořadatelů a sportovců, účastníků nebo jen
přihlížejících bylo opravdu hodně, těžko všechny vyjmenovat, ale možná se jich hodně pozná
na přiložených fotografiích. Navečer se zde potom konaly zábavy, tanečky a posezení. Za
Vrtůvkou byly provizorně postaveny dřevěné domky, stoly, židličky. Prodávaly se zde klobásy,
kabanos, makrely a nápoje. Zpestření přinesla tombola nebo různé soutěže. Hrála živá hudba,
tančilo se do ranních hodin. Prostředí bylo příjemné a lidé se rádi bavili.
Mohu říci, že to hlavní jsem tu vylíčil a na závěr si pro vás ponechal pár zajímavostí.
• Za 2. světové války byla Vrtůvka hranicí mezi Sudety a Protektorátem Čechy a Morava.
Proto podél ní, a tudíž i vedle hřiště, stále procházely hlídky hraniční a finanční stráže.
• I dnes vede přes stromy a několik stožárů „mrtvý“ elektrický a telefonní kabel do starého
domu pana Hausnera.
• Slepá ramena Vrtůvky v zimě zamrzala a děti na jejich plochách bruslily.
Dneska se nedá poznat, že zde kdysi existoval sportovní prostor – hřiště. Několik obětavých
občanů zde vysekává trávu, pečuje o stromky a keře, je zde menší ohniště a krmelec pro lesní
zvěř. Lokalita je stále příjemným místem k procházkám a relaxaci.   
						
            Roman Sedláček        
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A JEJÍ DĚTI
Letem školkovým světem
Co se v poslední době dělo v naší školce? Byla toho spousta, protože se u nás stále něco
děje,.. kde jenom začít. Vezmeme to pěkně popořadě.
Čáry máry pod kočáry
Jedním z našich týdenních celků bývá téma čarodějnic, a i letos jsme si celý týden povídali
o tradicích spojených s pálením čarodějnic. Tvořili jsme čarodějnice z přírodnin a podle
vlastní fantazie na naší školní zahradě. Čekal nás velký čarodějnický rej. Jedná se o oblíbený
den v naší školce, protože v tento den se nám školka promění ve školu čar a kouzel a z dětí
se stanou kouzelníci a čarodějové.  Celý den je věnován kouzlům a tajemnu. Soutěžili jsme,
kouzlili jsme a po náročném dopoledni jsme si upekli výborné pavoučky pěkně do křupava s
kapkou netopýři krve. No, věřte nebo ne, dobrota, dětem se dělaly boule za ušima.
Besídka pro maminky
Vzhledem k nelehké situaci ve světe, která se dotkla i naší malé obce, jsme vystoupení
pro maminky trénovali a nakonec i úspěšně vystoupili, místo v kulturním domě, na hřišti.
Ač jsme se velice báli jestli nám počasí bude přát, nakonec vše vyšlo na jedničku. Děti
pilně trénovaly přes dva měsíce, učily se básničky i písničky, a proto se jim vystoupení před
maminkami povedlo a za to je ještě jednou moc chválíme!
Vesmírný projekt
Protože velké Berušky velice zajímá Vesmír, věnovali jsme tomuto tématu celý týden a
zakončili jsme ho projektem ve sférickém kině. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o
souhvězdích, ale i planetě Zemi a Měsíci. Co je to Sférické kino? To je veliký nafukovací stan,
ve kterém celičká obrovská kopule je promítací plátno, my si pěkně lehneme na karimatky
na zemi a speciální promítací přístroj promítá na stěny a strop stanu.
Chovatelsko-ptačí projekt
V pátek na konci května k nám zavítal se svými ptačími miláčky pan RNDr. Bc. Jaromír
Vachutka z Velké Bystřice. Přivezl s sebou velikou spoustu různých druhů ptáků a ptáčků
a děti si je mohly dokonce pohladit i podržet některé na ruce. Seznámily se s nutností
ochraňovat mnohé druhy zvířat na Zemi a zjistily, jak je důležité chovatelství pro ochranu
vzácných druhů zvířat. Dověděly se o stavbě těla ptáků a proč vlastně mohou létat, čím
se živí, shlédly dokonce několik krátkých videí, kde mohly vidět klubání malinkých ptáčků a
jejich krmení.
Zápis do MŠ
Letos se k zápisu dostavilo šest dětí. Všechny jsme mohli přijmout, jelikož do ZŠ odchází osm
dětí. V průběhu školního roku jsme přijali i dvě děti z Ukrajiny a v naší školičce se jim líbí. Učí
se znát naši řeč, ochutnávají naše jídlo a české děti je přijaly mezi sebe, jako by to byly děti
české. Ještě bude jeden speciální zápis právě pro ukrajinské děti. V naší mateřské škole
máme jen dvě místa pro tyto děti.
Oslava dne dětí
S červnem jsme samozřejmě nemohli opomenou Den dětí. Zašli jsme si na zmrzlinový pohár,
udělali jsme si disco, opekli špekáčky, trošku jsme si zasoutěžili, zahráli na stopaře, hledali
jsme ztracený poklad, a pěkně jsme si představili společně různé národy. Naši noví kamarádi
z Ukrajiny nám povyprávěli, jak se žije u nich…
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Konec školního roku
Do konce školního roku zbývá jen pár týdnů, do kterých se nám ještě vejdou školní výlety,
rozloučení s předškoláky a všelijaké jiné aktivity spojené s létem a konce školního roku. Určitě
se všichni těšíme na prázdniny, koupání, procházky do lesa, trávení společného času s našimi
nejbližšími. Prostě „Hurá léto, hurá prázdniny!“
Všem našim spoluobčanům, známým, kamarádům, sousedům přejeme krásné klidné léto,
hodně času na společné zážitky a v září zase na shledanou!
                    Všichni z Mateřské školy Mrsklesy
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ZVEME VÁS
HURÁ NA PRÁZDNINY
Srdečně zveme všechny děti i dospělé v sobotu 25. června do sportovního areálu v Mrsklesích,
kde bude od 15:00 probíhat zábavné odpoledne pro děti, tentokrát s malým překvapením.
Občerstvení bude zajištěno. Těší se na vás organizátoři, TJ Sokol Mrsklesy a Obec Mrsklesy.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tradiční zakončení prázdnin proběhne v sobotu 27. srpna od 15:00 ve sportovním areálu
Mrsklesy.  Toto odpoledne patří hlavně dětem, pro které bude připraven program, ale dospělí
se určitě také nudit nebudou. Tradiční pohoštění bude zajištěno a akce bude ukončena
diskotékou, která končí ve 24:00. Na zajištění této akce se podílí TJ Sokol Mrsklesy a Obec
Mrsklesy.
DEN MIKROREGIONU
Den mikroregionu se koná 10. září a je určen pro všechny cyklisty, kteří během jednoho dne
projedou na kole nebo koloběžce všechny obce mikroregionu Bystřička. Cílovou obcí jsou
Tršice, kde bude pro cyklisty i necyklisty připraven bohatý program. Mapky s vyznačenou
trasou a místem pro razítka z jednotlivých obcí získáte od konce srpna na obecním úřadu,
v hostinci Slušná 4 a také v informačním centru ve Velké Bystřici.
KINO
Po loňském zkušebním promítání došlo ještě k úpravě promítacího plátna a nyní je vše
připraveno k letnímu promítání venkovního kina ve sportovním areálu v Mrsklesích. Vstupné
je dobrovolné a drobné občerstvení bude zajištěno. Promítání bude zahájeno po setmění
kolem 21:00 a to v termínech: 24. června, 8. července, 5. srpna, 19. srpna, a 2. září. Program
bude včas zveřejněn.
HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA
TJ Sokol zve všechny děti i dospělé na Hledání skřítka Podzimníčka, které se koná 25. září 2022
ve sportovním areálu v Mrsklesích. Podrobné informace budou v hlášení místního rozhlasu
a na plakátu.

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 13  

TURISTICKÝ ODDÍL
Zdravíme čtenáře Zpravodaje z Turistického oddílu Mrsklesy.
Poslední dva roky se v kroužku hodně změnilo. Zabydleli jsme novou klubovnu v kulturním
domě, úplně se obměnili vedoucí a odrostly i děti, které chodily dříve. Co jsme se pokusili
neměnit je společný, aktivně strávený čas dětí naší obce. Začátky byly horší, zastavil nás
Covid hned po první schůzce a pak trvalo téměř rok než bylo možné se zase scházet. Díky
možnosti využití velkého sálu kulturního domu za horšího počasí se naše počty během zimy
rozrostly a na jaře už jsme byli na hranici kapacity. V polovině února jsme se neradi rozloučili
s vedoucí Verčou, kterou nahradil vedoucí Martin. S jeho hledáním nám (a nejen s ním, ale
průběžně s celou administrativou) pomohly Kroužky.cz, pod které už dva roky spadáme. Na
schůzkách hrajeme spoustu různých her a chodíme na průzkumy okolí. Teď, když už je krásné
počasí, chodíme dál a dál a venku jsme v podstatě celou dobu. Velmi děkujeme obci za
plnou podporu jak po finanční stránce tak po stránce zázemí pro kroužek.
     Za celý „ turisťák“ vedoucí Irča a Martin

PODĚKOVÁNÍ
Za všechny samostatně žijící seniory srdečně děkuji obecnímu úřadu Mrsklesy za nabídku
a posléze kompletní vyřízení doplatku na bydlení, na který nám vznikl nárok, na úřadu
práce. Dopad velkého navýšení cen energií by pro nás bez příspěvku státu znamenal
velké finanční potíže. Děkujeme, že vám není lhostejné, jak senioři v Mrsklesích žijí.
B. Smékalová
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